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53262902:  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

คาํสาํคญั:  รูปแบบการเรียนการสอน / การจดัการความรู้ / ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 ทศันีย ์ ทองไชย:  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญา
ท้องถิน  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์,  ศ.ดร.         
สิริวรรณ  ศรีพหล  และ รศ.ดร.นรินทร์  สงัขรั์กษา.  392  หนา้ 
 

 การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงค ์ 1)  เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับ              
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา  2)  เพือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา 2.1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน
ก่อนและ หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียน           
ชนัมธัยมศึกษา 2.2) ศึกษาทกัษะการจดัการความรู้หลงัเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบั
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  2.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษา  และ 3) เพือถอดบทเรียนการจดัการ
ความรู้ หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษา  การดาํเนินการวิจัยมี 4 ขนัตอน  คือ  ขันตอนที 1 การวิจัย (Research: R1)  การวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน 
(Analysis: A) ขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1) การออกแบบและการพฒันา (Design and Development: D&D) 
ขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) การนาํไปใช ้ (Implementation: I) และขนัตอนที 4 การพฒันา (Development: D )                            
การประเมินผล (Evaluation: E)   
 ผลการวจิยั  พบวา่   
 1.  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียน
ชนัมธัยมศึกษา  โดยยึดหลกัการเรียนรู้ทีเน้นให้นักเรียนไดป้ฏิบติัทงัในระดบับุคคลและระดบักลุ่ม มุ่งเน้นให้นักเรียน 
สร้างความรู้จากการปฏิบติัร่วมกันและมีการจดัเก็บความรู้ทีมีอยู่ในตวัตนของนักเรียนเปลียนเป็นความรู้ทีชัดแจง้ดว้ย        
การแลกเปลียนความรู้  ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  สําหรับนักเรียน          
ชนัมธัยมศึกษา เรียกว่า PHOSAI Model มีองคป์ระกอบสําคญั คือ 1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค ์3) กระบวนการจดัการ
ความรู้  4) การวดัและประเมินผล และ 5) ปัจจยัทีเอือต่อการจดัการความรู้  

 2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  
.  ส่วนทกัษะการจดัการความรู้กับภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
 3.  ผลการถอดบทเรียน  จากการบนัทึกความรู้  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ส่วนการสัมภาษณ์นักเรียน 
และการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนจะให้ประสบผลสาํเร็จนันตอ้งเริมตน้ทีตวัครูก่อน โดยครูผูส้อน
จะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมการเรียนการสอน  นาํเสนอตวัอย่าง  และแนะนาํแหล่งเรียนรู้  เพือเป็นแนวทางให้นักเรียนไดด้าํเนิน
กิจกรรมใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์  
 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา………………………………………..                      ปีการศึกษา 2556 
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 TATSANEE TONGCHAI:  THE DEVELOPMENT OF THE INSTRUCTIONAL MODEL ACCORDING 

TO THE PRINCIPLE OF THE KNOWLEDGE MANAGEMENT ON LOCAL WISDOM FOR SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D. PROF.SIRIWAN 

SRIPAHOL,Ph.D. AND ASSOC.PROF.NARIN SUNGRUGSA, Ph.D. 392 pp. 
 

 The objectives of this research were  to:  1) develop the instructional model according to the principle of the 

knowledge management on local wisdom for secondary school students; 2) evaluate the effectiveness of the instructional model 

according to the principle of the knowledge management on local wisdom for secondary school students;  2.1) compare the 

learning achievement before and after implementing the instructional model according to the principle of the knowledge 

management on  local wisdom for secondary school students; 2.2) study the  knowledge management skills after learning through 

the instructional model according to the principle of the knowledge management on local wisdom for  secondary school students; 

2.3) study the students’ satisfaction towards the instructional model according to the principle of knowledge management on local 

wisdom for secondary school students and 3) explore the lessons learned from the knowledge management after implementing the 

instructional model according to the principle of the knowledge management, on local wisdom for secondary school students.  The 

research procedures consisted of 4 phases: Phase 1; Research (R1) the Analysis of basic information (A); Phase 2: Development 

(D1) Design and Development (D & D); Phase 3: Research: (R2) Implementation (I) and Phase 4:  Development (D2) and 

Evaluation (E). 
 The research findings found that: 

 1. The development of the instructional model according to the principle of knowledge management on local 

wisdom for secondary school students, focusing on the students’ practice in both  individuals and groups, emphasized on the 

students’ knowledge construction from cooperative practice as well as knowledge storing from implicit knowledge, modified into 

explicit knowledge through sharing. The instructional model according to principle of knowledge management, on local wisdom 

for secondary school students is called PHOSAI Model. The major components were:  1) the principle, 2) the objective, 3) the 

knowledge management process, 4) the measurement and evaluation and 5) the factors facilitating knowledge management.              

 2. The findings of the implementation of the instructional model according to the principle of the knowledge 

management on  local wisdom for secondary school students, revealed that the posttest learning achievement of the experimental 

group was higher than the pretest at the 0.01 significant level.  The skills of knowledge management on local wisdom in overall 

were at a high level.  Moreover, the students satisfaction towards the principle of the knowledge management on local wisdom in 

overall was at the highest level.   

 3. The findings on lessons learned from the knowledge recording in overall were at the highest level. Lessons 

learned  from  learning  records,  student  interviews  and  knowledge  exchanges  revealed  that  the first priority of successful  

teaching  and  management  was the teachers.  The  teachers  were  required to teach, prepare  lessons, provide  examples  and  

suggest learning resources  in order to guide  students through successful activity  participation  according  to  learning  objectives.   
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กติติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ เรือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการความรู้  
กับภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา ฉบับนีลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณา                 
ให้คาํแนะนํา แก้ไขข้อบกพร่อง และเอาใจใส่จาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์  
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล และรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา อาจารย ์               
ทีปรึกษา  และควบคุมวทิยานิพนธ์  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบวทิยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย ์ ดร.สมาน  อศัวภูมิ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํปรึกษา 
แนะนาํ  แกไ้ขขอ้บกพร่อง  เพือความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน  ศาสตราจารย์  ดร.กาญจนา  คุณารักษ ์                  
รองศาสตราจารย์ สมประสงค์  น่วมบุญลือ  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ปรณัฐ   กิจ รุ่งเ รือง                 
อาจารย ์ ดร.บาํรุง  ชาํนาญเรือ อาจารย ์ ดร.เอกนฤน   บางท่าไม ้อาจารย ์ ดร.สรัญญา   จนัทร์ชูสกุล  
อาจารย ์ ดร.สุวิมล  โพธิกลิน  ดร.เบญจวลัย ์ บุปผาพนัธ์  และ ดร.ดารารัตน์  อุทยัพยคัฆ์ ทีกรุณา
ตรวจสอบรูปแบบการ เ รียนการสอน  และขอกราบขอบพระ คุณผู ้ เ ชี ยวชาญทุกท่ าน                            
ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพรวิทยศิริธรรม                
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนิต   อรรถวุฒิกุล                       
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประสิทธิ  กุลบุญญา อาจารย ์ดร.กนิษฐา เชาวว์ฒันกุล และอาจารย ์ดร.อนนั 
ปันอินทร์  ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญในการตรวจแก้ไขเครืองมือการวิจยั และขอขอบคุณนักเรียน
โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร  อาํเภอโพธิไทร  จงัหวดัอุบลราชธานี ทีให้ความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครังนี และขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนโพธิไทร                  
พิทยาคาร ทีกรุณาเขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้   
 ขอขอบคุณเพือนร่วมรุ่น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผูบ้ริหาร และคณะครู
โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร ทีให้กาํลงัใจและช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา คุณค่าของวิทยานิพนธ์                 
ขอมอบแด่พระคุณของบิดา  มารดา  และผูมี้พระคุณทุกท่าน   
 

 

 

 

 




